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W niniejszym raporcie zmierzyliśmy się 
z tym, co wiadomo i czego nie wiado-
mo o imigrantach pracujących w Pol-
sce. Obraz imigranta, funkcjonujący  
w świadomości społeczeństwa, wpływa 

– pozytywnie, jeśli jest prawdziwy i nega-
tywnie, jeśli jest oparty na stereotypach 

- na proces asymilacji kolejnych rzesz 
przybyszów. Dlatego też należy dbać  
o to, by był jak najbliższy prawdy. Wiary-
godny portret imigrantów pracujących 
w Polsce to także podstawa optymalnej 
polityki imigracyjnej. 

O imigrantach w Polsce wiadomo, że 
ich liczba stale rośnie i przy utrzymaniu 
obecnej dynamiki możliwe jest, że w 2030 
roku będą stanowić oni już 4,26 proc. całej 
populacji naszego kraju. Wzrasta też ich 
znaczenie dla polskiej gospodarki. Obec-
nie wytwarzają ok. 2–3 proc. PKB Polski,  
a także wpłacają rocznie ok. pół miliar-
da złotych w składkach z tytułu ubezpie-
czeń społecznych. Polska staje się dla 
imigrantów krajem docelowym. Tylko 
ok. 30 proc. obcokrajowców przebywa-
jących w Polsce ma w planach zmia-
nę kraju zamieszkania, a jeżeli mieliby 
wskazać konkretny kierunek, to byłyby 
to Niemcy. W Polsce brakuje świadomości, 
że imigranci nie są grupą homogeniczną. 
Wykonują zróżnicowane zawody, co zwią-
zane jest m.in. z krajem ich pochodzenia. 

Afrykańczycy wykonują w Polsce głównie 
prace fizyczne niewymagające wysokich 
kwalifikacji, a ich najczęstszym ogranicze-
niem na rynku pracy jest brak znajomości 
języka polskiego. Obywatele Indii to zaś nie 
tylko dostawcy jedzenia. Coraz częściej 
wykonują prace eksperckie, zwłaszcza  
w sektorze IT. Podobnie powszechny wize-
runek Ukraińca jako budowlańca, a Ukra-
inki jako sprzątaczki traci na aktualności. 
Coraz większa liczba obywateli Ukrainy 
wykonuje prace biurowe lub zawody wy-
magające wysokich kwalifikacji, choć 
wciąż większość z nich wykonuje zawody 
poniżej swoich kompetencji. Wszystkich 
imigrantów w Polsce łączą problemy zwią-
zane z legalizacją pobytu i pracy. Proce-
dury te są nieuporządkowane i różnią się  
w zależności od lokalizacji urzędu woje-
wódzkiego. Nie ma uniwersalnej metody 
zatrudniania obcokrajowców – jest ona 
zależna od indywidualnej sytuacji kon-
kretnej osoby czy narodowości. W wyniku 
nieoptymalnie prowadzonej polityki imi-
gracyjnej, Polska staje się krajem coraz 
bardziej zależnym od pracowników z Ukra-
iny. Brakuje bowiem istotnych alternatyw  
z innych kierunków. Jest to istotne o tyle, że 
w ciągu ostatnich 5 lat obywatele Ukrainy 
stali się bardziej świadomi swoich praw  
i mają znacznie większe wymagania wo-
bec pracodawców, zwłaszcza pod wzglę-
dem finansowym. 

Synteza
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Rekomendacje 

• Opracowanie szerokiej i długofalowej 
strategii imigracyjnej dla Polski, która 
rozszerza dostęp do polskiego rynku 
pracy także dla pracowników spo-
za Ukrainy. 

• Wprowadzenie przejrzystych zasad 
wydawania wiz dla obywateli spoza 
UE (obecna polityka jest „uznaniowa”,  
a nie zorganizowana). 

• Uproszczenie procedury legalizacji pra-
cy dla cudzoziemców przebywających 
w Polsce niezależnie od kraju ich pocho-
dzenia. Możliwość uzyskania oświad-
czenia o zamiarze wykonywania pracy 
dla każdej narodowości. Spowoduje to 
minimalizację czasu oczekiwania na 

dokumenty w urzędach wojewódzkich, 
zmniejszając tym samym szarą strefę.  

• Ujednolicenie przepisów i procedur sto-
sowanych przez urzędy wojewódzkie 
w zakresie wydawanych zezwoleń na 
pracę i pobyt, aby wymagane doku-
menty były w każdym mieście podobne, 
niezależne od interpretacji lokalnych 
urzędników.

• Zrównanie szans pracodawców w kon-
tekście zatrudniania cudzoziemców. 
Stworzenie jednolitej szerokiej listy za-
wodów zwolnionych z „informacji sta-
rosty”, które wydawane są przez lokalne 
urzędy pracy. 



Warsaw Enterprise Institute 6

Portret imigranta w Polsce

Wstęp

Ostatnie lata przyniosły znaczny wzrost 
liczby cudzoziemców w Polsce, na co 
system prawny nie był przygotowany.  
W świadomości społecznej dominują 
różne stereotypy dotyczące wykonywa-
nych przez nich zajęć, tj. klasyfikowanie 
Ukraińca jako pracownika budowlanego,  
a obywatela Indii jako dostawcy jedzenia. 
Instytucje badawcze nie zgłębiają tema-
tu związanego ze zróżnicowaniem etnicz-
nym narodowości mieszkających w Polsce,  
a w większości opracowań obcokrajowców 
określa się jako jedną grupę społeczną, 
wykonującą określoną część zawodów.  
W rzeczywistości dynamika zmian z ostat-
nich 5 lat wskazuje, że następuje proces 
przechodzenia cudzoziemców do innych 
sektorów gospodarki. 

W dyskusji na temat sytuacji cudzoziem-
ców na rynku pracy w Polsce całkowicie 
ignoruje się fakt braku rzetelnych danych 
na temat ich liczebności. Wynika to ze zło-
żoności przepisów prawa w tym zakresie 
oraz z tworzenia statystyk w sposób jedno-
wymiarowy, nieuwzględniający złożoności 
problemu. Pogłębia ją fakt, że procedury 
związane z zatrudnieniem cudzoziemców 
od lat ulegają ciągłym zmianom. 

Niestety, wciąż nie istnieje szeroki plan 
polityki migracyjnej w Polsce. Dotychczas 
rządzący skupiali się na imigracji z Ukrainy, 

nie zdając sobie sprawy, że uzależnianie 
się od jednej grupy narodowościowej czyni 
nasz rynek pracy szczególnie podatnym na 
nagłe i niespodziewane zmiany (w razie np., 
gdyby Ukraińcy zmienili docelowy kraj emi-
gracji). Należy zaznaczyć też, że Ukraińcy 
znajdują się w Polsce w obrębie tzw. rynku 
pracownika – rosną ich wymagana płaco-
we i nie uzupełniają już tak łatwo deficytów 
pracy niewykwalifikowanej.

Niniejszy raport powstał głównie na podsta-
wie własnych doświadczeń zawodowych 
oraz codziennej pracy z cudzoziemcami  
w Polsce. Do tej pory nie zostały przepro-
wadzone odpowiednie i kompleksowe ba-
dania w tym zakresie. 
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I Cudzoziemcy ratunkiem polskiego
systemu ubezpieczeń społecznych?

Szacuje się, że cudzoziemcy odpowiedzialni 
są za 2–3 proc. PKB Polski1, ponadto stano-
wią już 5 proc. ogółu ubezpieczonych. Mimo 
wszystko nadal większość cudzoziemców 
w Polsce wykonuje pracę krótkotermino-
wo i są to głównie obywatele Ukrainy na 
podstawie 6-miesięcznego oświadczenia2. 
Pomimo potrzeby zatrzymania obcokra-
jowców na dłużej i nowelizacji ustawy z 2022 

1 https://wei.org.pl/wp-content/uploads/2022/02/Jak-walczyc-z-migroagresja-%E2%80%93-
 stanowisko-w-sprawie-kryzysu-na-granicy-z-Bialorusia-1.pdf.
2 Stan na 1.01.2022 r. 
3 https://www.zus.pl/documents/10182/2322024/Cudzoziemcy+w+polskim+systemie+
 ubezpiecze%C5%84+spo%C5%82ecznych+-+wydanie+2021_v2.pdf/235779ba-d43e-
 6dcf-4540-6352eeef697f.

roku wydłużającej ten okres, nie rozwiąże 
to długoterminowo problemu. Nawet po-
mimo wzrostu liczebności ubezpieczonych 
cudzoziemców. 

Rokrocznie w Polsce przybywa cudzo-
ziemców zarejestrowanych w Zakładzie 
Ubezpieczeń Społecznych3, co obrazuje 
poniższy wykres.

Wykres 1. Liczba cudzoziemców zgloszonych do ZUS (prognoza)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z ZUS
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Przy utrzymaniu dynamiki wzrostu liczby 
rejestracji z lat 2017–2021 możliwe jest prze-
kroczenie liczby miliona cudzoziemców 
już w 2025 roku, natomiast w 2030 roku 
może to być już nawet i 1,57 mln, a w 2050 
roku – 3,47 mln osób (chociaż szacunek ten 
może być mocno nieprecyzyjny). Trzeba 
wziąć pod uwagę fakt, że Polska dopiero  
w ostatnich 6–8 latach zaczęła być krajem, 
do którego przyjeżdżają na znaczącą skalę 
imigranci zarobkowi. Zazwyczaj pochodzą 
oni z Ukrainy, która zmagała się z konfliktem 
zbrojnym na swoim terytorium, spadkiem 
wartości waluty i zastojem gospodarczym. 
Nie jest też powiedziane, że następny kryzys 
i wojna na Ukrainie nie przyspieszą nagle 
tej dynamiki. Wszelkie czynniki geopoli-

tyczne związane z sytuacją w tym kraju 
przyczyniły się do obecności Ukraińców na 
polskim rynku pracy. Inaczej taki wzrost nie 
byłby możliwy. Przez brak sprecyzowanej  
i określonej polityki migracyjnej w celu mi-
nimalizacji luki demograficznej, trudno jest 
wskazać precyzyjną liczbę cudzoziemców, 
jaka może być w przyszłości w Polsce. Cał-
kiem prawdopodobnie, że w najbliższych  
10 latach dojdzie do tego, że inne kraje, 
niż Polska staną się dla Ukraińców atrak-
cyjniejsze.

Na podstawie obecnych wskaźników de-
mograficznych oraz prognoz, udział obco-
krajowców w stosunku do liczby populacji 
w Polsce może wyglądać następująco:

Wykres 2. Prognoza udziału cudzoziemców w populacji Polski 2030–2050

Źródło: Opracowanie i wyliczenie własne na podstawie danych z ZUS oraz prognozy Eurostat

Cudzoziemcy w 2030 roku mogą stanowić 
nawet 4,26 proc. mieszkańców Polski, choć 
jak wskazano na początku tekstu, trudno 
będzie określić ich dokładną liczbę. Już  
w tym momencie są oni nieodłączną czę-
ścią wielu przedsiębiorstw, gdyż co piąte 
zatrudnia co najmniej jednego obcokra-
jowca. Przykładem może być chociażby 
wieś Wykroty w województwie dolnoślą-
skim, gdzie imigranci stanowią większość 
mieszkańców.

Dane ZUS wskazują, że cudzoziemcy w 2017 
roku stanowili 2 proc. osób objętych ubez-
pieczeniem, natomiast w 2020 roku było to 
już 3,3 proc. Zakładając liniowy wzrost ich 
liczebności w populacji oraz dotychcza-
sowy trend wzrostowy, w 2030 roku będą 
stanowili oni 6,53 proc., a w 2050 roku na-
wet i 15,63 proc. ogółu osób zgłoszonych 
do ubezpieczeń. Doprowadzi to do długo-
terminowego uzależnienia się polskiego 
systemu emerytalno-rentowego od pracy 
cudzoziemców. 
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II Nie wiadomo, ilu jest cudzoziemców 
w Polsce. Rodzaje pobytu i pracy 

1) Praca z zezwoleniem i bez zezwolenia

Obecnie brakuje aktualnych statystyk na 
temat liczby imigrantów w Polsce, stąd każ-
de opracowanie nie będzie wystarczające  
i nie wyczerpie tego zagadnienia w 100 proc. 
Często przywoływanym wskaźnikiem  
w próbie oszacowania liczby cudzoziemców  
w Polsce jest liczba wydanych im zezwoleń 
na pracę (406,5 tysiąca w 2020 r.4). Sugero-
wanie się tą statystyką nie jest jednak pra-
widłowe, gdyż zgodnie ze stanem prawnym 
na dzień 31.01.2022 r. istnieje wiele przypad-
ków, kiedy to cudzoziemiec jest zwolniony  
z obowiązku posiadania zezwolenia. Ponad-
to, zezwolenie na pracę należy wydawać za 
każdym razem, gdy obcokrajowiec zmienia 
podmiot, który go zatrudnia. Oznacza to, 
że jeden obcokrajowiec może uzyskać tak 
naprawdę nieograniczoną liczbę zezwoleń 
w ciągu roku. 

Na uwagę zasługuje też fakt, że część kra-
jów byłego ZSRR (w tym Ukraina) ma do-
stęp do uproszczonej procedury uzyskania 
możliwości legalnej pracy w Polsce. Polega 
ona na podjęciu zatrudnienia na podstawie 
oświadczenia o powierzeniu wykonywania 
pracy. Do pierwszej połowy 2021 roku wyda-

4 https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/opracowania/zezwolenia-na-prace-
 cudzoziemcow-w-2020-roku,18,4.html.
5 https://psz.praca.gov.pl/documents/10828/8179096/Informacja%20o%20zatrudnieniu%20
 cudzoziemc%C3%B3w%20w%20Polsce%20-%20stan%20na%201%20lipca%202021.pdf/c72f455b
 -67b1-45ce-98f3-c2fef2329578?t=1633694682893.

no takich oświadczeń ok. 1 mln, natomiast  
w całym roku 2020 liczba ta kształtowała 
się na poziomie 1,52 miliona osób5. W po-
rządku prawnym obowiązującym do końca 
2021 r. oświadczenie takie było ważne przez  
6 miesięcy w ciągu roku. Zgodnie z noweli-
zacją ustawy o cudzoziemcach 29 stycznia 
br. okres ten uległ wydłużeniu do 24 mie-
sięcy. W 2018 roku ustawodawca wpro-
wadził kolejny sposób dopuszczenia do 
wykonywania pracy przez cudzoziemców 
w Polsce poprzez wydawanie zezwoleń na 
pracę sezonową. I tak w 2020 roku wydano 
137 tysięcy tego typu zezwoleń. Dotyczą one 
w większości cudzoziemców zatrudnio-
nych w rolnictwie. Osoby posiadające też 
oświadczenie o powierzeniu wykonywania 
pracy, w tym zezwoleń na pracę sezonową, 
również nie są zobowiązane do posiadania 
pozwolenia na pracę. To dobrze unaocznia 
skalę niedoskonałości statystyki opartej na 
wydanych zezwoleniach na pracę.
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2) Pobyt czasowy

Oprócz dokumentów umożliwiających le-
galizację pracy, obcokrajowcy są zobligo-
wani do uzyskania zezwolenia na pobyt, 
jeśli chcą pozostać w Polsce dłużej niż na 
okres ważności wizy lub na okres trwania 
ich pobytu w ramach ruchu bezwizowego. 
Ustawodawca umożliwia też ubieganie się 
o jednolite zezwolenie na pracę i pobyt 
(zezwolenie na pobyt jest jednocześnie 
zezwoleniem na pracę). Ponadto niektóre 
zezwolenia na pobyt umożliwiają podjęcie 
pracy bez konieczności uzyskania zezwo-
lenia na pracę. 1 stycznia 2021 roku liczba 
tego typu aktywnych zezwoleń na pobyt  
w Polsce wyniosła ok. 460 tysięcy. Jednak 
ta liczba jest niedoszacowana, gdyż bardzo 
często na wydanie zezwolenia oczekuje się 
kilka miesięcy, a biorąc pod uwagę fakt, 
że wiele wniosków jest odrzucanych przez 
nieznajomość przepisów przez obcokra-
jowców, a także zbytnią drobiazgowość 
bądź niekompetencje urzędników, bardzo 
duża część aplikacji jest w procesie odwo-
ławczym, który trwa nawet do 2 lat (stan 
na 1.01.2021 r.). Wobec powyższego należy 
zakładać, że kilkadziesiąt, a nawet kilkaset 
tysięcy osób oczekuje na decyzję w spra-
wie zezwolenia na pobyt. Cześć z nich jest 
uprawniona do kontynuacji pracy podczas 
oczekiwania na decyzję, a część z nich nie 
może jej wykonywać legalnie. Biorąc pod 
uwagę koszty życia w Polsce i świadomość, 
że będą oni czekać wiele miesięcy na decy-
zję administracyjną, obcokrajowcy często 
decydują się na wykonywanie nielegalnej 
pracy bądź na opuszczenie kraju.

Należy też zaznaczyć, że obywatele Ukrainy 
mają możliwość wjazdu do Polski na pod-
stawie ruchu bezwizowego. Takie osoby 
zalicza się w statystykach jako turystów. 
Faktem jest, że wielu z nich w tej sytu-
acji przyjeżdża w celu uzyskania zarobku 

6 https://www.rp.pl/edukacja-i-wychowanie/art18918761-coraz-wiecej-zagranicznych-
 studentow-w-polsce.

na pracy sezonowej m.in. przy zbiorach 
warzyw i owoców u polskiego rolnika czy  
w branży budowlanej. W tej sytuacji czę-
sto nie zgłaszają oni tego faktu do odpo-
wiednich instytucji, co jest nielegalną, lecz 
popularną praktyką.

Wydawać by się mogło, że w miarę mia-
rodajną statystyką będą dane z Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych, które pokazu-
ją liczbę cudzoziemców zgłoszonych do 
obowiązku ubezpieczeń, których to liczba 
kształtuje się na poziomie 818,8 tysięcy osób 
wg stanu na czerwiec 2021 r. 

W samym 2020 roku do Polski przez gra-
nicę z Ukrainą wjechało 3,8 miliona osób, 
natomiast z Białorusi – 1,1 miliona osób. 
Taka statystyka również nie jest precyzyjna, 
bowiem uwzględnia ona także mały ruch 
graniczny. Jeśli uwzględnimy do tego tzw. 
szarą strefę, czyli osoby pracujące niele-
galnie i najczęściej niezgłoszone do ZUS, to 
potwierdza się teza, że statystyki dotyczące 
obcokrajowców zgłoszonych do ZUS nie 
oddają prawdziwej liczby obcokrajowców 
na rynku pracy. W przeciwieństwie do liczby 
zezwoleń, gdzie częściowo brak zezwoleń 
kompensowany był przez osoby, które mają 
więcej niż jedno zezwolenie, w przypadku 
ZUS statystyki dotyczące zatrudnionych 
obcokrajowców są zaniżone jednostronnie.

W Polsce mieszka ok. 82,5 tysiąca zagra-
nicznych studentów6, którzy kształcą się 
na polskich uczelniach wyższych. Wielu  
z nich jest nieujętych w statystykach ZUS 
jako osoby pracujące, gdyż osoby poniżej 
26. roku życia są zwolnione z obowiązku 
opłacania składek do ZUS. Samych obywa-
teli Ukrainy na polskich uczelniach jest ok. 
39 tysięcy. Wiele z nich podejmuje pracę, 
gdyż nie byliby w stanie się utrzymać, mimo 
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że jednym z wymogów uzyskania wizy na 
studia jest przedstawienie oszczędności 
umożliwiających ich podjęcie. 

Biorąc pod uwagę osoby posiadające sta-
tus studenta, a także takie przebywające  
w Polsce na podstawie ruchu bezwizowe-
go i szarą strefę, to faktyczna liczba cu-
dzoziemców wykonywujących jakąkolwiek 
pracę może wahać się w granicach 900 
tysięcy–1,2 mln osób. Główny Urząd Staty-
styczny na podstawie 9 różnych rejestrów 
podaje, że może to być nawet 2,1 mln osób. 
Wskaźnik ten jest więc bardzo nieprecyzyjny, 
gdyż zawiera założenie, że posiadanie przez 
cudzoziemca numeru PESEL w Polsce jest 

już wyznacznikiem jego obecności w kra-
ju. Tymczasem wielu z nich może widnieć  
w ewidencji, a może nawet nie przebywać 
w granicach Polski.

W poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie  
o faktyczną liczbę cudzoziemców w Pol-
sce trzeba zatem znaleźć kompromis po-
między przytoczonymi wyżej wskaźnikami. 
Mimo wszystko najbardziej miarodajną 
statystką, pomimo całej swojej niedosko-
nałości, będzie ta podawana przez ZUS, 
czyli 818,8 tysięcy osób i tę statystykę przyj-
miemy jako podstawę w dalszej części 
analizy. Należy jednak pamiętać, że dane 
te są zaniżone.
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III Polska: przystanek czy kraj docelowy?

W optymalnym modelu imigracji, przy-
jeżdżający do Polski cudzoziemiec, znaj-
duje tu pracę i zostaje na stałe. W związku  
z obowiązującymi przepisami wizowymi, 
cudzoziemiec nie może jednak podczas 
składania wniosku o wizę stwierdzić, że 
chciałby zamieszkać w Polsce na stałe. 
Stanowi to podstawę prawną do odrzuce-
nia takiej aplikacji. Mimo wszystko, cudzo-
ziemcy w placówkach dyplomatycznych 
twierdzą, że powrócą do swojego kraju 
macierzystego przed wygaśnięciem wizy. 
Oczywiście jest to nieprawda i większość  
z nich decyduje się zostać. Model, w którym 
imigrant jest tylko sezonowym gościem, 
posiada wiele ograniczeń i rodzi masę pro-
blemów, a także nie wnosi za wiele w kwestii 
poprawy efektywności gospodarki kraju, 
w którym się znajduje.

Badanie przeprowadzone w 2021 r. przez 
Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu 
Warszawskiego7 pokazuje, że Polska dla 
większości cudzoziemców stanowi kraj do-
celowy, a nie pośredni w drodze do rozwoju 

7 https://studium.uw.edu.pl/badanie-ukraincy-zadowoleni-z-pracy-w-polsce-ale-coraz-czesciej
 -poszukuja-zatrudnienia-w-innych-krajach.
8 https://businessinsider.com.pl/twoje-pieniadze/praca/obcokrajowcy-w-polsce-badanie- 
 cbos/9czsfdm.

kariery zawodowej i pobytu na terenie Unii 
Europejskiej. Wielu cudzoziemców tworzy 
długoletnie relacje oraz małżeństwa z oby-
watelami Polski. Wyniki badania pokazały, 
że aż 90 proc. cudzoziemców nie żałuje 
swojej decyzji o przyjeździe do naszego 
kraju, natomiast 79 proc. respondentów po-
leciłoby pracę tutaj swoim znajomym. Tylko 
ok. 30 proc. z nich ma w planach zmianę 
kraju zamieszkania, a jeżeli mieliby wskazać 
konkretny kierunek, to byłyby to Niemcy  
(51 proc. ankietowanych).

Powyższe statystyki wskazują teoretyczną 
wykładnię panującego trendu, polegają-
cego na tym, że większość cudzoziemców 
wolałaby pozostać w Polsce długotermino-
wo. Zbiega się to z oczekiwaniami samych 
Polaków, na co wskazywać może raport 
Centrum Badania Opinii Społecznej8, w któ-
rym czytamy, że w 2010 roku ok. 81 proc. 
Polaków uważało pracę cudzoziemców 
za potrzebną (w 2016 roku było to 85 proc.,  
a w 2019 roku już 91 proc.).
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IV Im trudniej o wizę, tym ważniejsza jest 
legalność zatrudnienia 

W dyskusji na temat cudzoziemców w Pol-
sce nie stosuje się (głównie poza danymi 
ilościowymi na temat danej narodowości) 
znaczącego rozgraniczenia w zakresie na-
rodowości i pochodzenia, które związane 
jest z usystematyzowaniem kryteriów for-
malnych i wykonywaniem określonej przez 
nich pracy. Nie dostrzega się więc tego, 
że znacznie większą wagę do legalności 
swojego zatrudnienia będzie przykładał 
obywatel krajów azjatyckich i afrykańskich, 
aniżeli chociażby pracownik z Ukrainy. 

Zdarzają się przypadki pracowników z Ukra-
iny, głównie z sektora budowlanego i innych 
prac podatnych na sezonowość, że nie 
mają oni nawet konta w polskim banku. 
Nie jest to bardzo duży odsetek, obecnie 
szacowałbym go w okolicy 5 proc. Spra-
wa potencjalnego pobytu oraz legalno-
ści pracy jest dla tych osób drugorzędna 
wobec wysokości wynagrodzenia. Wielu 
Ukraińców woli otrzymywać je większe, ale 
w formie gotówkowej, niż w pełni legal-
nie przelewem na konto. Tacy pracownicy 
często też domagają się wynagrodzenia 
w formie tygodniówek. Biorąc pod uwagę 
wysokość klina podatkowego, pracodawcy 
mogą nielegalnie wiele zaoszczędzić na 
składkach ZUS i podatku dochodowym 
przy jednoczesnym zaoferowaniu wyższej 
stawki godzinowej.

Odmiennie natomiast kształtuje się podej-
ście obcokrajowców z Azji czy Afryki, gdyż 
priorytetem dla nich jest pełna legalność 
zatrudnienia. Przedkładają oni zazwyczaj 
legalność zatrudnienia nad wysokość 
pensji, z reguły decydując się na rzetelne 
przedsiębiorstwa. 

W przypadku chęci uzyskania zezwolenia 
na pobyt wymaga się od obcokrajowców 
posiadania źródła stabilnego dochodu,  
a od 29 stycznia 2022 r. – przynajmniej stale 
przelewanego wynagrodzenia minimalne-
go. Wiele urzędów wojewódzkich wymaga 
także potwierdzenia uiszczania składek na 
rzecz ZUS przez pracodawcę, inaczej nie 
jest możliwe uzyskanie pozytywnej decyzji. 
Pojawia się zatem pytanie: dlaczego taka 
sytuacja ma miejsce i dlaczego podejście 
pracowników z byłego ZSRR różni się od 
podejścia osób z Azji i Afryki?

Wynika to głównie z trudności w uzyska-
niu wizy oraz wjazdu do Polski, odległo-
ści pomiędzy krajami (co bezpośrednio 
wpływa na koszty ewentualnego powrotu),  
a także niesymetrycznego prawa wzglę-
dem obcokrajowców w zależności od ich 
narodowości. W przypadku np. obywateli  
z Ukrainy możliwy jest wjazd do Polski przez 
90 dni w ciągu 180 dni na podstawie ru-
chu bezwizowego. Ponadto stosunkowo 
niski odsetek odrzuconych wniosków o wizy  
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w poszczególnych konsulatach na Ukra-
inie, powoduje, że uzyskanie wizy stanowi 
zazwyczaj formalność. Jedyną przeszkodą 
są problemy w uzyskaniu terminu wizyty  
w konsulatach, które i tak łatwiej uzyskać  
w porównaniu do placówek w krajach z Azji 
czy Afryki. Nie bez znaczenia jest też koszt 
transportu i odległość pomiędzy krajami.
Cudzoziemcy z odległych krajów azjatyc-
kich i afrykańskich mają ogromny problem 
z uzyskaniem pozytywnej decyzji ws. wizy do 
Polski. Jako że do tej pory nie ma określonej 
polityki migracyjnej, cudzoziemcy mający 
w zasadzie takie same dokumenty, mogą 
otrzymać dwa różne rezultaty zależnie od 
kraju pochodzenia i umiejscowienia pla-
cówki dyplomatycznej. 

Wygląda na to, że państwo polskie po-
dzieliło nieformalnie narodowości imigran-
tów na priorytetowe i niemile widziane  
w kontekście wydawania wiz. Bywa, że przez 
jakiś czas w poszczególnych krajach jest 
możliwość uzyskania wizy, a następnie  
w niezrozumiały i niewytłumaczalny sposób 

9 https://www.pulshr.pl/praca-tymczasowa/coraz-mniej-azjatow-na-polskim-rynku-pracy-
 a-przed-pandemia-zaczynali-zalewac-rynek,80120.html.

jest ona ograniczana. Doskonałym przy-
kładem są obywatele Nepalu, którzy kilka 
lat temu tłumnie zjawili się w Polsce, jed-
nakże ich przyjazdy w ciągu ostatnich kilku 
lat uległy znacznemu ograniczeniu. Widać 
to doskonale, chociażby po składanych 
wnioskach o zezwolenie na pracę w Polsce. 
Ich liczba spadła o 38 proc. w 2020 roku  
w porównaniu z 2019 rokiem9.

Pomimo że ustawa o cudzoziemcach jasno 
określa wymogi formalne w zakresie wy-
dania pozytywnej decyzji wizowej, często 
odrzuca się wartościowych pracowników 
w ramach niejasnej podstawy prawnej, 
podając zapis z art. 65, ust. 1. pkt 9) ustawy 
o cudzoziemcach: zachodzą uzasadnione 
wątpliwości co do jego zamiaru opusz-
czenia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
przed upływem terminu ważności wizy. To 
najczęściej podawany powód odrzucenia 
wniosku wizowego kandydata do pracy.

W związku z powyższym, większość cudzo-
ziemców pochodzących z krajów, gdzie 
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występuje problem w uzyskaniu pozytywnej 
decyzji wizowej, boi się podejmować za-
trudnienie bez wymaganych zezwoleń i z in-
nym sposobem wypłaty, aniżeli przelewem 
na konto. Brak możliwości łatwego powro-
tu, jak w przypadku pracowników z Ukra-
iny, daje pracodawcom sposobność do 
stosowania wobec takich cudzoziemców 
szeregu niekorzystnych dla nich rozwiązań, 
np. obniżki wynagrodzenia czy pogorszenia 
warunków pracy. W obawie przed swoją 
decyzją na pobyt w Polsce, takie osoby 
boją się utraty pracy oraz jakiegokolwiek 
konfliktu z pracodawcą. Prowadzi to do 
sytuacji, kiedy nie stosuje się wobec nich 
standardów zawartych w Kodeksie pracy 
lub Kodeksie cywilnym. Tacy cudzoziemcy 
rzadko wykazują się nieposłuszeństwem  
w stosunku do swojego pracodawcy.

Bardzo ciekawą statystykę przedstawił 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych w kon-
tekście pandemii COVID-19, pokazującą 
zmianę liczby cudzoziemców zgłoszonych 
do ubezpieczenia emerytalnego i rentow-
nego w okresie pomiędzy grudniem 2019 
roku a kwietniem 2020 roku. Pokazuje ona 
wyraźnie, jak duża jest różnica w zależno-
ści od narodowości i odległości od kra-
ju macierzystego ubezpieczonego. Pod-
czas pierwszej paniki i załamania rynku 
pracy spowodowanego wprowadzeniem 
zamknięcia poszczególnych sektorów 
gospodarki10, liczba Ukraińców zmalała  
w 4 miesiące o 29,82 proc. Biorąc pod 
uwagę analogiczny okres, warto spojrzeć, 
chociażby na obywateli Indii (0,04 proc. 
wzrostu), Filipin (0,56 proc. wzrostu), a także 
pozostałych (1,03 proc. wzrostu), co poka-
zuje to, że cudzoziemcy z odległych krajów 
są bardziej chętni do pozostania w Polsce, 
nawet bez krótkoterminowych wyjazdów.

10 https://stat.gov.pl/statystyki-eksperymen
 talne/kapital-ludzki/populacja-cudzoziem
 cow-w-polsce-w-czasie-covid-19,12,1.html.
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V Jaką pracę w Polsce wykonują 
cudzoziemcy?

Obecność obcokrajowców stała się nor-
malnością i codziennością wielu przed-
siębiorstw. Biorąc pod uwagę fakt, że ak-
tywnych zawodowo jest 17,2 mln Polaków, 
cudzoziemcy stanowią ok. 5 proc. tej liczby, 
czyli jedną na dwadzieścia osób pracują-
cych w Polsce.

Istnieje znacząca różnica w zawodach 
wykonywanych przez cudzoziemców  

11 Stan prawny na 1.01.2022 r., od 27.01.2022 r. są to 24 miesiące.

w zależności od podstawy prawnej, na któ-
rej są zatrudnieni – istotne jest, czy jest to 
oświadczenie o powierzeniu wykonywania 
pracy (ważne 6 miesięcy)11, czy zezwolenie 
na pracę (ważne od 1 do 3 lat). To zjawisko 
obrazuje poniższa tabela oraz rysunek do-
tyczący struktury zezwoleń na pracę cudzo-
ziemców według wielkich grup zawodów:

  

Budownictwo

Oświadczenie  
o powierzeniu 

wykonywania pracy

Tabela 1. Główne zawody wykonywane przez cudzoziemców w Polsce (2020 r.)

23 proc.18 proc.

Zezwolenie na pracę

Przetwórstwo przemysłowe 22 proc.38 proc.
Transport i gospodarka magazynowa 18 proc.17 proc.

Źródło: Informacja o zatrudnieniu cudzoziemców w Polsce, Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii, De-

partament Rynku Pracy, luty 2021 r.

Rodzaj pracy

Powyższa tabela pokazuje, że w przypadku 
osób wykonujących pracę na podstawie 
zezwolenia nie występuje jeden dominujący 
sektor gospodarki. W przeciwieństwie do 
krótkoterminowych oświadczeń o powie-
rzeniu wykonywania pracy, widoczna jest 
dominacja przemysłu i przetwórstwa (38 

proc.). Z pozostałych głównych zawodów 
wykonywanych przez cudzoziemców moż-
na wskazać: handel hurtowy i detaliczny, 
działalność związana z usługami i zakwa-
terowaniem, działalność w zakresie admi-
nistracji i pracy biura (można to rozumieć 
też jako pracowników agencji pracy).
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Źródło: Informacja o zatrudnieniu cudzoziemców w Polsce, Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii, De-

partament Rynku Pracy, luty 2021 r.

Ponadto Zakład Ubezpieczeń Społecznych 
podaje, że ok. 23 tysiące obcokrajowców 
prowadzi w Polsce działalność gospodarczą.
Jak widać po powyższych statystykach, 
cudzoziemcy wykonują głównie prace fi-
zyczne, gdy odsetek Polaków zaintereso-
wanych tego typu zatrudnieniem maleje. 
Trudno jest wskazać w Polsce jakikolwiek 
większy zakład produkcyjny, który nie za-
trudniałby choćby czasowo cudzoziem-
ców. Taka sama sytuacja ma także miejsce  
w przypadku m.in. prac budowlanych czy 
gastronomii.

W szeroko pojętej świadomości społecznej 
istnieje klasyfikacja cudzoziemców w zakre-
sie korelacji narodowości i wykonywanych 
przez nich zawodów. Przyjęto, że osoby po-
chodzenia indyjskiego to dostawcy jedze-
nia, a osoby z Ukrainy to budowlańcy. Tym 
stereotypom coraz dalej do prawdy. Nawet 
podobne grupy narodowościowe, które 
powinno więcej łączyć, niż dzielić, wybierają 
różne profesje. 

12 https://www.gov.pl/web/udsc/cudzoziemcy-w-polsce-po-2020-r.

W tym wszystkim należy pamiętać, że 
relatywnie niewielka grupa imigrantów  
z Europy Zachodniej (81,5 tys.)12, wykonu-
je zupełnie inne zawody, aniżeli wynika to  
z przytoczonych statystyk. Stanowią oni co 
do zasady oddzielną grupę społeczną i nie 
wykonują w Polsce prac tzw. niebieskich 
kołnierzyków, a zazwyczaj zajmują dobrze 
płatne stanowiska. 

Na potrzeby tego raportu przeprowadziłem 
wywiady z osobami różnych narodowo-
ści, o różnym statusie społecznym oraz 
poziomie edukacji. Zostały podzielone na 
podobne grupy pod względem kulturo-
wym i każdej z nich zadane zostały te same 
pytania. Rozmowy zostały przeprowadzo-
ne z 35 cudzoziemcami w dniach 22–24 
stycznia 2022 r. Wśród nich znajdowali 
się obywatele z: Ukrainy, Białorusi, Azer-
bejdżanu, Nigerii, Zimbabwe, Indii, Malty, 
Włoch. Zadane zostały im dwa pytania:  
1) Jaką pracę wykonują w Polsce Pana/
Pani znajomi, którzy są takiej samej naro-
dowości, co Pan/Pani? 2) Czy cudzoziemiec 



Warsaw Enterprise Institute 18

Portret imigranta w Polsce

ma trudności ze znalezieniem pracy w na-
szym kraju w ramach swoich kompetencji 
zawodowych?

Pytania były zadane indywidualnie w roz-
mowach telefonicznych oraz poprzez ko-
munikatory tekstowe. Klasyfikacja cudzo-

ziemców do wzięcia udziału w badaniu 
uwzględniła osoby wykonujące różnorodne 
zawody i poziom wykształcenia. W każ-
dej grupie narodowościowej znajdowała 
się osoba z wyższym wykształceniem oraz 
maksymalnie średnim.  

1) Pracownicy z Ukrainy

W ostatnich pięciu latach zaszła ogromna 
zmiana w zakresie sektorów zatrudnienia 
obywateli Ukrainy w Polsce. Stereotypowe 
przypisywanie mężczyzny do roli pracow-
nika budowy, a kobiety do sprzątaczki –  
z biegiem czasu traci na aktualności. Po-
mimo tego, że dane statystyczne pokazują 
budownictwo i przemysł jako dwa głów-
ne miejsca pracy, to w ostatnich latach 
nastąpiło tutaj znaczące rozróżnienie. Tak 
samo uważa Yana, 35-letnia sprzątacz-
ka z Ukrainy: Tutaj już nie ma reguły […]. 
Znam dużo pracowników z mojego kraju 
pracujących na różnych poziomach, od 
prezesów do sprzątaczek. 

Zauważalne jest też to, że pracownicy  
z Ukrainy mają zazwyczaj w gronie swoich 
znajomych osoby, które wykonują prace 
podobne do nich. Nie jest tak, że tworzą 
swoją grupę niezależną od zawodu, gdzie 
czynnikiem spajającym jest narodowość, 
tylko funkcjonuje podział w kontekście sta-
tusu społecznego. Dobrym tego przykła-
dem są np. studentki z Ukrainy, z których 
część pracuje w gastronomii, na co zwra-
ca także uwagę moja rozmówczyni: Moi 
znajomi z Ukrainy pracują jako specjali-
ści ds. obsługi klienta. Niektórzy pracują  
w branży gastronomicznej, np. jako kel-
nerzy w restauracjach. 

Na podstawie subiektywnej obserwacji 
stwierdzam, że zupełnie inną pracę będzie 
miała Ukrainka w małym mieście powia-
towym, a inną studentka z dużego miasta 
wojewódzkiego. Najbliższe osoby, z którymi 

ma kontakt, też będą wykonywać okre-
ślone zawody. Zadając to samo pytanie 
Ukraince w Piotrkowie Trybunalskim, otrzy-
mamy odpowiedź, że jej znajomi pracują 
przy obsłudze magazynu oraz produkcji. 
Podobnie zresztą będzie z mężczyznami, 
gdyż studenci z Ukrainy raczej nie wybierają 
pracy w sektorze budowlanym, a starają się 
odnaleźć w usługach. Tak samo pracownik 
budowlany nie przejdzie do usług, a jego 
otoczenie będzie składało się z osób przy-
pisanych do podobnego zawodu.

W przypadku wykwalifikowanych Ukraińców, 
którzy chcą pracować na lepiej płatnych 
stanowiskach, bardzo częstym problemem 
są procedury związane z zatrudnieniem 
cudzoziemca. Pomimo posiadania nawet 
takich samych lub podobnych kompe-
tencji do Polaka, mają oni gorszą pozycję 
na rynku pracy. Wspomina o tym Anasta-
siya, 27 -letnia lektorka języka angielskiego  
z Ukrainy: Problem polega na tym, że jest 
duża konkurencja. Tutaj wchodzi też w grę 
kwestia pozwoleń na pracę czy oświad-
czeń: prędzej zatrudnią osobę posiadającą 
wszystkie niezbędne dokumenty: kartę 
pobytu, obywatelsko polskie, niż przy-
kładowo osobę, która będzie potrzebo-
wała takich dokumentów od pracodawcy. 
Rzeczywiście procedury legalizacji pobytu 
i pracy różnią się w zależności od osoby, 
nawet tej samej narodowości. Prowadzi 
to nierzadko do selekcji kandydatów pod 
względem biurokratycznym, a nie posia-
danych kompetencji. 
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2) Pracownicy z Białorusi i Azerbejdżanu

Może dziwić zestawienie narodowości osób 
z Białorusi i Azerbejdżanu, których jedynie 
poza dawną przynależnością do ZSRR nie-
wiele łączy. W przypadku obywateli Azer-
bejdżanu bardzo często występuje nawet 
problem ze znajomością języka rosyjskiego. 
Większość z nich posługuje się językiem tu-
reckim oraz w różnym stopniu – angielskim. 
W przypadku obywateli Białorusi, posługują 
się oni zawsze językiem rosyjskim, a zna-
jomość angielskiego jest na minimalnym 
poziomie. 

Czynnikiem spajającym jest zakres wyko-
nywanych w Polsce prac – zazwyczaj są 
to dostawy jedzenia oraz przewóz osób. 
Rozmówcy wskazują, że te dwie aktyw-
ności są głównym źródłem utrzymania 
większości ich znajomych. Niezależnie od 
tego, czy ktoś jest studentem, czy ma status 

pracownika. Ciekawostką jest też fakt, że 
wielu Białorusinów pracuje jako kierowcy 
ciągników siodłowych, o czym mówi pra-
cownik magazynu – 36-letni Oleksandr: 
Większość moich znajomych z Białorusi 
to kierowcy. Część z nich pracuje na tak-
sówce, część na dostawie, jest też kilku 
kierowców ciężarówek. 

Natomiast osoby z Azerbejdżanu niemó-
wiące w języku rosyjskim mają trudności 
ze znalezieniem zatrudnienia poza zawo-
dem kierowcy. Jeżeli w jakimś stopniu zna-
ją język rosyjski, to znajdują zatrudnienie  
w logistyce lub w zakładach produkcyjnych, 
z samą znajomością języka angielskiego 
lub tureckiego jest już znacznie trudniej. 
Stąd niekiedy właśnie są oni zmuszeni do 
wykonywania takiej pracy.

3) Osoby pochodzenia subsaharyjskiego (Afryka)

Osoby z Afryki wykonują w Polsce zazwyczaj 
niskopłatne zawody w sektorze przemy-
słowym oraz logistycznym. Głównie są to 
prace fizyczne, niezależnie od wykształce-
nia, czy umiejętności nabytych w swoim ro-
dzimym kraju. Wyjątek stanowi tutaj sektor 
IT. Jeżeli dana osoba ma wystarczające 
kompetencje, to pomimo nieznajomości 
języka polskiego jest w stanie znaleźć za-
trudnienie w swoim zawodzie. Większość  
z nas wykonuje prace fizyczne, na to mo-
żemy liczyć. Niewielu może załapać się na 
telefoniczną obsługę klienta. Natomiast ci, 
którzy zajmują się IT, pracują w firmach 
informatycznych i nie mają problemu 
ze znalezieniem pracy – mówi Samuel, 
25-letni student Politechniki Śląskiej po-
chodzenia nigeryjskiego. 

O ile w przypadku studentów oraz absol-
wentów szkół wyższych procedury związane 
z legalizacją pracy nie stanowią większego 

problemu, o tyle już Afrykańczycy, którzy 
przyjechali do Polski na podstawie wizy 
pracowniczej, mają trudności z jej zmianą, 
a to utrudnia ewentualne poszukiwanie 
przez nich lepiej płatnego zawodu. Zauważa 
to mój rozmówca Chris, 33-letni obywatel 
Zimbabwe pracujący w przemyśle me-
talurgicznym: Niektóre firmy po prostu 
wahają się w związku z dokumentami 
wymaganymi od cudzoziemca do pracy 
w Polsce. Rzeczywiście, bardzo trudno jest 
znaleźć wakat mieszczący się w naszych 
kompetencjach zawodowych. 

Zauważalna jest tendencja osób pochodze-
nia afrykańskiego do podejmowania prac 
w przemyśle i logistyce, natomiast niewielu 
z nich pracuje w restauracjach jako do-
stawcy, czy kierowcy przewozu osób. Żaden 
z moich siedmiu rozmówców nie wskazał 
tego rodzaju aktywności jako jakakolwiek  
z pierwszych przychodzących na myśl. 
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4) Pracownicy z Indii

Wraz z pojawieniem się aplikacji Uber Eats 
w 2017 roku ulice polskich miast zostały 
zapełnione dostawcami jedzenia, którzy 
zazwyczaj rozwozili je na rowerach. Od tam-
tego czasu wiele uległo zmianie, natomiast 
do tej pory funkcjonuje opinia, jakoby do-
stawcami były głównie osoby pochodzące 
z Indii. Choć nadal wykonują tego rodzaju 
pracę, to w ostatnich latach poszerzył się 
zakres zawodów, których się podejmują.
 
Każda z zapytanych osób zaznaczyła, że 
ma znajomego pracującego w restauracji 
lub jako dostawca. To jednak nie wszystko 

– wymieniały one także wiele innych zawo-
dów, głównie takich związanych z elektro-
niką oraz sektorem IT. Robił to chociażby 
Nihal, 26-letni elektronik: Kilku znajomych 
pracuje w firmach IT, inni są w restaura-
cjach lub pracują w firmach zajmujących 
się elektroniką.

Obywatele Indii przeważnie bardzo do-
brze radzą obie z elektroniką i mają wiedzę  
w tym zakresie wyniesioną ze swojego kraju 
macierzystego. Wielu z nich posiada umie-
jętność lutowania i zna się na układach 
scalonych. Odnajdują się w tego typu pra-
cach, tak samo, jak w sektorze IT. Jeden  
z moich rozmówców powiedział nawet, że 
ma kilku znajomych pracujących w sekto-
rze korporacyjnym. Tak więc zakres prac, 
które wykonują obywatele Indii w Polsce, 
jest niezwykle szeroki. Faktem jest nato-
miast to, że najczęściej są to aktywności 
związane z dostawami jedzenia, aczkolwiek 
błędnie przypisuje się te osoby tylko do tego 
zawodu. Zwłaszcza w ostatnich 3–4 latach, 
gdzie sytuacja mocno się zmieniła. Problem 
stanowią także procedury związane z le-
galizacją pobytu i pracy, które utrudniają 
zmianę zatrudnienia. 

5) Pracownicy z Europy Zachodniej

Zupełnie inaczej wygląda sytuacja na 
polskim rynku pracy osób z krajów ro-
zumianych jako krąg Europy Zachodniej. 
Wykonują oni zazwyczaj zawody wyso-
kopłatne i zajmują specjalistyczne sta-
nowiska. Zwłaszcza w takich sektorach 
jak bankowość, zarządzanie i finanse. Nie 
mają problemu ze znalezieniem pracy  
w Polsce, raczej niechętnie decydują się 
na wybranie jej tutaj – głównie ze wzglę-
dów niskich płac w porównaniu do innych 
krajów Unii Europejskiej. Zwraca uwagę 
na to 28-letni David, pracownik instytucji 
finansowej, pochodzenia maltańskiego: 
Praca anglojęzyczna w wyżej wymienio-
nych sektorach jest łatwa do zdobycia 
[…]. Problem w tym, że płace zniechęcają 
wiele osób z Zachodu do przeprowadzki 
tutaj, zwłaszcza osób z rodzinami. 

Widoczny jest fakt, że osoby pochodzenia 
azjatyckiego lub afrykańskiego pomimo 

doświadczenia, wiedzy, czy umiejętności 
nie mogą liczyć na podobne wynagro-
dzenie lub nawet ofertę pracy, jak osoby 
z Europy Zachodniej. Problemem nie są tu 
nawet inne procedury związane z zatrud-
nieniem, a po prostu klasyfikacja ludzi pod 
względem narodowościowym i poziomu 
rozwoju gospodarczego. 

Ponadto nie podejmują oni co do zasady  
w Polsce prac niskopłatnych, nawet jeżeli 
są to osoby studiujące. Na ponad 1000 
przesłanych przez cudzoziemców CV do 
agencji pracy, trudno mi wskazać jakikol-
wiek przypadek cudzoziemca będącego 
obywatelem Unii Europejskiej, chcącego 
podjąć pracę fizyczną. Takiej możliwości 
praktycznie nie ma. Stąd do Polski przyjeż-
dżają głównie specjaliści w swoich dzie-
dzinach, nierzadko na kontraktach me-
nedżerskich. 
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6) Narodowość ma znaczenie

Przeprowadzone wywiady stanowią do-
wód tego, że sytuacja cudzoziemców na 
rynku pracy w Polsce różni się w zależności 
od narodowości. Bardzo rzadko instytucje 
badawcze lub statystyczne zwracają na 
ten fakt uwagę. Nierzadko mylnie klasyfi-
kuje się pracowników z Ukrainy, jako oso-
by wykonujący głównie prace budowlane, 
czy produkcyjne. Tymczasem pracujący  
w Polsce obywatele Ukrainy to nie są już 
tylko budowlańcy i sprzątaczki, a lektorzy 
języka lub inżynierowie. Innego typu prace 
niż Ukraińcy, czy imigranci spoza UE, wy-
konują osoby z Europy Zachodniej. Trud-
no będzie znaleźć przypadek takiej osoby  
w niskopłatnym zawodzie lub niewyma-
gającym wysokich kwalifikacji. 

Czynnikiem łączącym większość obcokra-
jowców w Polsce (niebędących obywatela-
mi Unii Europejskiej) są problemy związane 
z legalizacją ich pobytu i pracy. Praktycznie 
każdy z rozmówców wskazał na występo-
wanie tego zjawiska i to niezależnie od tego, 

czy jest on Azjatą, Afrykaninem, czy Ukraiń-
cem. Nierzadko powoduje to nierówności 
na rynku pracy i brak możliwości rozwoju, 
pomimo posiadanych kompetencji. 

Natomiast z drugiej strony zauważal-
ne jest też zróżnicowanie cudzoziemców  
w kontekście prac wykonywanych przez ich 
znajomych w Polsce. W przypadku osób 
z bardziej odległych i egzotycznych kie-
runków imigracyjnych nie ma rozróżnie-
nia dobierania znajomych pod względem 
poziomu wykształcenia, czy wykonywanej 
pracy. Na przykład wysoko wykwalifikowany 
informatyk z Indii w swoim gronie bliskich 
osób może mieć dostawcę jedzenia, tak 
już w przypadku Ukraińców – często są one 
przypisane do jakiegoś obszaru. W prze-
myśle przetwórczym 45-letni Afrykańczyk 
może mieć wśród swoich bliskich znajo-
mych 20-letniego studenta z tego samego 
kraju pochodzenia, tak Ukrainiec – już raczej 
nie. Zapewne wynika to z liczebności danej 
grupy narodowościowej w Polsce.  

7) Podzielone opinie pracodawców

Opinie pracodawców na temat cudzoziem-
ców są mocno podzielone. Zależą one od 
wielkości przedsiębiorstwa, czy osobistych 
doświadczeń z poszczególnymi grupami 
ludzi lub narodowościami. Poza głównym 
czynnikiem spajającym, jakim jest stwier-
dzenie, że obcokrajowcy są potrzebni na 
polskim rynku pracy, inne obserwacje na 
ich temat są rozbieżne. Jeszcze 5 lat temu 
panowało przeświadczenie, że Ukraińcy 
nadają się do najcięższych i najmniej przy-
jemnych zawodów. Przykładem może być 
praca przy rozbiorze drobiu, czy w trudnych 
warunkach atmosferycznych – zwłaszcza 
w ujemnej temperaturze. Coraz częściej 
pojawiają się opinie mówiące o większej 

pewności siebie oraz wzroście wymagań 
stawianych przez Ukraińców. Stwierdza to 
także w rozmowie z nami były pracownik 
kadry zarządzającej agencji pracy, zatrud-
niającej kilkaset osób: Ukraińcy stali się 
coraz bardziej konfrontacyjni […]. Jest róż-
nica pomiędzy tym, jak przyjeżdżali do nas 
6 lat temu, gdy w Polsce mieli namiastkę 
Zachodu, a ich nastawieniem dzisiaj. Teraz 
czują się pewnie, wiedzą, że nie mamy za 
bardzo wyboru i są nam potrzebni. Dosko-
nale wiedzą, że polskie władze nie chcą 
się otworzyć, dopuścić do polskiego ryn-
ku pracy bardzo dobrze wykwalifikowa-
nych pracowników z Wietnamu i Filipin […],  
a także nie tworzą promocji polskiego ryn-
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ku pracy w Ameryce Południowej. Poprzez 
brak alternatywnych kierunków imigracji 
do Polski i postawienie tylko na jeden kraj, 
Ukraińcy mają mocną pozycję negocja-
cyjną. To oni chcą decydować, a nie polski 
pracodawca. 

Powyższe stwierdzenie może zostać uznane 
za kontrowersyjne, ale zwraca uwagę na 
ważny problem braku alternatywy w zakre-
sie pozyskiwania pracowników. Rządzący 
zdecydowali się na Ukrainę, nie tworząc 
zarazem spójnej polityki migracyjnej dla 
innych krajów.

Często osoby z Ukrainy zmieniają niespo-
dziewanie pracodawcę. Głównym czyn-
nikiem jest wtedy wysokość wynagrodze-
nia. Sprzyja to rotacji, zwłaszcza w dużych 
podmiotach gospodarczych. Pracodawcy 
zwracają także uwagę na fakt częstych wy-
jazdów do swojego kraju macierzystego, co 
niekiedy destabilizuje procesy wewnętrzne. 
Najczęstszym powodem wyjazdów i powro-
tów jest sytuacja związana z legalnością 
pobytu Ukraińców w Polsce. Mimo wszystko 
znaczna część pracodawców jest z ukra-
ińskich pracowników zadowolona i nie wy-
obraża sobie funkcjonowania firmy bez nich. 
Chociażby w przypadku małych i średnich 
przedsiębiorstw zauważalne jest przywiąza-
nie właścicieli firm do swoich pracowników  
z Ukrainy. Poprzez odpowiednią atmosfe-
rę pracy i zindywidualizowane podejście 
zatrzymują takie osoby na dłuższy okres  
(tj. powyżej jednego roku). 

Właściciele dużych gospodarstw rolnych 
lub sadowniczych z kolei zwracają uwagę 
na coraz mniejszy dopływ nowych pracow-
ników w sezonie zbiorów. Starają się szukać 
cudzoziemców z alternatywnych krajów. 
Ponadto mają także wysokie wymagania, 
biorąc pod uwagę pracowitość i zaan-
gażowanie. Wynika to głównie z tego, że 
ich pierwsi pracownicy sezonowi z Ukrainy 
charakteryzowali się właśnie takimi cecha-
mi. Rolnicy często mają swój stały zespół 

cudzoziemców, który rokrocznie przyjeżdża 
na zbiory, chcąc otrzymać taką samą ja-
kość pracy, jaką mieli dotychczas. Niestety 
mają oni problem ze znalezieniem nowych 
kandydatów, a okres zbiorów często ozna-
cza wyzwanie w zebraniu wystarczającej 
ilości personelu. 

W przypadku obywateli Afryki i Azji mamy 
do czynienia z jeszcze bardziej rozbieżny-
mi opiniami. Trudno odszukać tutaj jakiś 
wspólny czynnik, który by ich łączył. Wszyst-
ko zależne jest od wykonywanej pracy. Spo-
tkaliśmy się natomiast z opiniami, że młode 
osoby z Afryki (tj. poniżej 25. roku życia) 
bywają powolne i niezbyt odpowiedzialne. 
Dopiero po dostosowaniu się do polskiego 
rynku pracy i zebraniu na nim doświadcze-
nia zawodowego, są w stanie wykonywać 
swoje zadania na odpowiednim poziomie. 
W przypadku osób z Indii dominuje opinia, 
że dobrze sprawdzają się w pracy z elek-
troniką i obsługą skomplikowanych urzą-
dzeń. Przedsiębiorca ze średniej wielkości 
firmy zajmujący się produkcją elektroniki 
mówi: Osoby z Indii bywają różne. Duże 
znaczenie ma jednak też to, z jakiego re-
gionu teo kraju pochodzą. Są tacy, którzy 
pracują doskonale, jak i takie, z którymi 
raczej mam złe doświadczenia. Choć wię-
cej mam tych dobrych, ale mówię – wiele 
zależy od regionu. 

Firmy w Polsce nie mają wielkiego wyboru 
i muszą korzystać z pracy cudzoziemców, 
inaczej groziłaby im stagnacja. Brak alter-
natyw i innych kierunków imigracyjnych 
prowadzi do wytworzenia się pozycji domi-
nującej Ukraińców, którzy stają się powoli 
beneficjentami tzw. rynku pracownika. 
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Badanie przeprowadzone przez Rzecznika 
Praw Obywatelskich13 z 2018 roku wska-
zuje, że ok. 43 proc. osób pochodzących 
z Afryki Subsaharyjskiej doświadczyło  
w latach 2016–2017 przestępstw nienawiści. 
Na drugim miejscu byli obywatele Ukrainy 
(18 proc.), a wyznawcy Islamu stanowili 
ok. 8 proc.

Dynamika zmian na polskim rynku pracy 
powoduje, że wiele opracowań sprzed 3–4 
lat traci na aktualności. O ile jeszcze w 2016 
roku widok osoby czarnoskórej lub muzuł-
manina w zakładzie pracy mógł stanowić 
niecodzienne zjawisko, o tyle aktualnie nie 
jest niczym nadzwyczajnym. Dziś obecność 
obywatela Ukrainy w zakładzie pracy jest 
normą, a jedynie pojedynczy pracodawcy 
nie decydują się na ich zatrudnienie. Rośnie 
również liczba przedsiębiorstw mających  
w swojej załodze inne grupy etniczne. Sta-
nowi to naturalną kolej rzeczy oraz przy-
szłość w kontekście pogłębiającego się 
kryzysu demograficznego, a także na ten 
moment mocno wyeksploatowanego z za-
sobów ludzkich rynku ukraińskiego14. Przed-
siębiorcy szukają alternatyw i innych zaso-
bów ludzkich. Liczba firm zainteresowanych 
zatrudnieniem cudzoziemców oraz bada-
jących to zagadnienie, rokrocznie rośnie.

Wielu Polaków początkowo patrzyło nie-
chętnie na osoby z Ukrainy, gdyż uważali 
je za konkurencję w kontekście wynagro-
dzeń oraz miejsc pracy. W chwili obecnej 
nie stanowi to już tak wielkiego problemu. 
Rozwiązaniem okazał się czas, który ostudził 
strach przed nieznanym. Podobnie było, 
a także nadal jest z innymi cudzoziem-
cami, głównie z krajów azjatyckich oraz 
afrykańskich.

13 https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/o-przest%C4%99pstwach-z-nienawi%C5%9Bci-wobec-
 mniejszo%C5%9Bci-adam-bodnar-na-posiedzeniu-sejmowej-komisji.
14 Stan na 1.02.2022 r.

Zaskakujący może wydawać się fakt, że 
wielu Azjatów bardziej doświadcza pro-
blemu rasizmu i ksenofobii ze strony osób 
z Ukrainy, aniżeli obywateli Polski. Widoczne 
jest to zwłaszcza w popularnych noclegow-
niach pracowniczych. W takich miejscach 
obecność w jednym pokoju Afrykańczyka 
i Ukraińca często kończy się konfliktami. 
Następują nie tylko prowokacje słow-
ne, ale także te związane z kradzieżami  
i naruszeniem nietykalności cielesnej. Nie 
jest to co prawda regułą, ale bardzo czę-
sto występującym problemem, który jest  
w zasadzie (poza przeniesieniem do innego 
miejsca noclegowego) nierozwiązywalnym 
w okresie krótkoterminowym. Cudzoziem-
cy z Afryki oraz Azji to nie są raczej osoby, 
które szukają powodu do utarczek siłowych  
z obywatelami Ukrainy. Zazwyczaj w takich 
sytuacjach nie chcą oni eskalować konfliktu 
i preferują rozwiązania słowne oraz szeroko 
rozumianą mediację. Wynika to także po-
średnio z ich strachu przed potencjalny-
mi organami publicznymi i ewentualnym 
problemem w uzyskaniu zezwolenia na 
pobyt czasowy.

Cudzoziemcy zazwyczaj przebywają  
w podobnej grupie etnicznej i choć nie ma 
znaczącej tendencji do mieszania się pod 
względem kulturowym z innymi narodo-
wościami, to starają się nawiązać rela-
cje lub znajomość z obywatelami z Polski. 
Bardziej prawdopodobne jest zawarcie 
jakiejś relacji na linii Polak–Hindus, aniżeli 
Hindus–Ukrainiec.

8) Czy pracownicy zagraniczni doświadczająrasizmu

i ksenofobii w Polsce?
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Skala niedoboru pracowników na pol-
skim rynku pracy rokrocznie się powiększa. 
Szczególnie widoczne jest to w regionach 
mocno uprzemysłowionych lub tych, z któ-
rych blisko 20 lat temu Polacy wyjeżdżali 
do pracy w Europie Zachodniej. W pobliżu 
zakładów produkcyjnych, czy hal maga-
zynowych na banerach znajdują się ogło-
szenia: „Zatrudnimy pracowników!”. Taki 
widok stał się normalnością praktycznie 
w każdym miejscu Polski.

Bardzo ciekawe badanie przeprowadził 
ManpowerGroup15 w połowie 2021 roku 
(Wykres 3).

Wyraźnie widać, jak duża zaszła zmiana 
w Polsce na przestrzeni ostatnich 4 lat, kiedy 

15 https://www.manpowergroup.pl/wp-content/uploads/2021/07/MPG_2021_Niedob%C3%B3r-
 talent%C3%B3w-2021_-infografika-PL.pdf.
16 „Sytuacja cudzoziemców na lokalnym rynku pracy”, Katarzyna Nowicka, Rafał Lubański, Dmytro 
 Tsakhlo, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Tychy 2018 r.
17 https://www.money.pl/gospodarka/brakuje-rak-do-pracy-firmy-maja-problem
 -6710321963113056a.html.

niedobór pracowników w 2018 roku szaco-
wano na 51 proc., natomiast w 2021 roku 
było to już 81 proc. Cudzoziemcy nie zajmują 
miejsc pracy, które mogłyby być przezna-
czone dla Polaków, po prostu gospodarka 
zmaga się z niedoborem pracowników. Tę 
tezę potwierdza również statystyka, mówią-
ca o tym, że ok. 80 proc. obcokrajowców 
pracuje poniżej swoich kwalifikacji16. Aktu-
alna luka w zatrudnieniu szacowana jest na 
ponad 80 tys. nieobsadzonych stanowisk 
wynikających z ogłoszeń o pracę17, co i tak 
jest wartością mocno niedoszacowaną. 
Wielu przedsiębiorców w prywatnych roz-
mowach jako główny czynnik blokujący 
rozwój ich działalności wskazuje na nie-
dobór pracowników.

9) Cudzoziemcy nie zajmują miejsc pracy Polakom

Wykres 3. Niedobór talentów na polskim rynku pracy w latach 2018–2021

Źródło: Raport ManpowerGroup „Niedobór talentów” 
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V Niewydolność systemu

Nieprawdą jest, że problem dotyczący 
przepisów prawa pojawił się stosunkowo 
niedawno. Występuje on co najmniej od 
2015 roku, o ile nie wcześniej. Do tego na-
leży dodać także przewlekłość postępo-
wań administracyjnych, brak jednolitego 
systemu prawnego, różnorodne interpre-
tacje przepisów, w zasadzie brak większej 
strategii imigracyjnej, czy instrumentalne 
traktowanie. W praktyce człowieka trak-
tuje się jak dokument. Jego „być albo nie 
być” zależy od pieczęci urzędu. To tylko 
nieliczne z całego katalogu problemów,  

z którymi mierzą się cudzoziemcy oraz oso-
by reprezentujące ich interesy w Polsce. 
Zaproponowana nowelizacja ustawy, która 
weszła w życie na początku 2022 roku, nie 
rozwiązuje problemu. Podstawy całego 
systemu pozostają w zasadzie niezmie-
nione. Nie poprawi to też znacząco sytuacji 
urzędów, które są niewydolne oraz niedofi-
nansowane, a dowodem na to jest znaczne 
niedotrzymywanie terminów określonych  
w Kodeksie postępowania admini-
stracyjnego.

1) Duże dysproporcje pomiędzy województwami w czasie oczekiwania 

na zakończenie procesu zatrudniania cudzoziemca

Zgodnie z ustawą, pracodawca zaintere-
sowany zatrudnieniem cudzoziemca na 
podstawie zezwolenia na pracę (lub ze-
zwolenia na pracę i pobyt) musi wykazać, 
że nie znalazł odpowiednich lokalnych kan-
dydatów na miejscowym rynku pracy. Do-
kumentem potwierdzającym wspomniany 
brak kandydatów jest informacja starosty 
o braku możliwości zaspokojenia potrzeb 
kadrowych na lokalnym rynku pracy. Przy 
obecnej stopie bezrobocia, bezrobotnymi 
pozostają zazwyczaj osoby zainteresowa-
ne utrzymaniem ubezpieczenia i statusu 
bezrobotnego. Urząd Pracy musi skierować 

wtedy taką osobę do pracodawcy. Nawet 
gdy pracodawca spotka się z proponowa-
nym przez Urząd Pracy potencjalnym pra-
cownikiem, zazwyczaj po krótkiej rozmowie 
okazuje się, że nie jest on już zainteresowa-
ny podjęciem pracy, przez co wydłuża się 
proces zatrudnienia cudzoziemca. Zda-
rzają się sytuacje, w których wymóg ten 
jest zniesiony rozporządzeniem ministra  
w kontekście niektórych zawodów ze wzglę-
du na sytuację gospodarczą. Ponadto lo-
kalni wojewodowie na podstawie rejestrów 
z urzędu pracy mogą wydać podobne roz-
porządzenie, które zwalniałoby pracodaw-
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ców z takiego obowiązku na terenie danego 
województwa, jednak nieczęsto decydują 
się na takie rozwiązania. Zachodzą wtedy 
dysproporcje pomiędzy województwa-
mi. Takim przykładem jest woj. wielkopol-
skie (tu lista jest dosyć długa), ale już np.  
w sąsiadującym woj. łódzkim – dużo 
krótsza, a zupełnie inna w województwie 
mazowieckim.

Mamy wtedy do czynienia z kuriozalnymi 
sytuacjami, kiedy cudzoziemiec chcący 
podjąć zatrudnienie jako np. operator wtry-
skarki w Żyrardowie musi czekać dodat-
kowo na odpowiednią zgodę z lokalnego 

urzędu pracy (zazwyczaj ok. 2–3 tygodnie), 
natomiast w oddalonych od niego o 25 
km Skierniewicach już nie musi, co znacz-
nie usprawnia proces. Prowadzi to do nie-
sprawiedliwości wobec przedsiębiorców 
i samych cudzoziemców, a jedynym kry-
terium tej niesprawiedliwości jest podział 
administracyjny. Do negatywnych skutków 
po zastosowaniu tychże przepisów nale-
żą przede wszystkim: 1. Wydłużenie pro-
cesu zatrudnienia oraz jego komplikacja;  
2. Opóźnienia w pracy czy realizacji zleceń 
w przedsiębiorstwach z uwagi na bliżej nie-
określony termin zakończenia procesu za-
trudniania; 3. Powiększanie się szarej strefy.

2) Swobodna interpretacja przepisów przez urzędy wojewódzkie

Poważnym problemem jest swobodne in-
terpretowanie kryteriów dotyczących przy-
padków, w jakich powinno się przyznawać 
zezwolenie na pracę i pobyt przez urzędy 
wojewódzkie. Działają one na podstawie 
dosyć ogólnych przepisów Ustawy o cu-
dzoziemcach. Okazuje się, że w zależności 
od województwa, wymagane są inne do-
kumenty uprawdopodobniające okolicz-
ności określone we wniosku. Cudzoziemiec 
lub osoba go reprezentująca zderza się  
z rzeczywistością i – przykładowo – w tym 
samym stanie faktycznym, przedstawiając 
te same dokumenty, cudzoziemiec praw-
dopodobnie otrzyma inną decyzję admi-
nistracyjną. Mowa tutaj nie tylko o czasie 
oczekiwania na wydanie zezwolenia, ale 
przede wszystkim rodzaju decyzji (udzie-
leniu lub odmowie wydania zezwolenia) 
wraz z jej uzasadnieniem. Wydawać się 
może, że wszystko bazuje na tym samym 
akcie prawnym, ale decyzje administracyj-
ne mogą już być wydawane na podstawie 
różnych załączników. Nie brakuje odosob-
nionych przypadków, w których cudzo-
ziemiec w jednym mieście wojewódzkim 

otrzymał odmowę zezwolenia na pobyt, 
ponieważ według uzasadnienia decyzji 
urzędu – przedstawił niewystarczającą 
ilość pieniędzy na utrzymanie się podczas 
okresu studiowania w Polsce. Nie byłoby  
w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że miał 
stabilne zatrudnienie i skumulowane środki 
w wysokości kilkudziesięciu tysięcy euro na 
ten cel, natomiast wedug urzędu były one 
niewystarczające.

Dla porównania, urząd innego miasta woje-
wódzkiego wydaje zgodę na pobyt tylko na 
podstawie oświadczenia cudzoziemca, że 
dysponuje odpowiednimi zasobami finan-
sowymi. W zależności od położenia urzędu 
wymagane są zupełnie inne dokumenty, 
takie jak wyciąg z rachunku bankowego, 
umowa najmu czy inne zaświadczenia lub 
oświadczenia. Cudzoziemiec gubiąc się 
w gąszczu odmiennej interpretacji, z góry 
skazany jest na niepowodzenie.

Te powszechne problemy wykreowały ry-
nek kancelarii prawnych specjalizujących 
się w przygotowywaniu oraz przeprowa-
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dzaniu cudzoziemców przez proces wy-
dania zezwoleń na pracę i pobyt. Koszt 
takiej usługi kształtuje się na poziomie mię-
dzy 1000 a 2000 zł. Ponadto cudzoziemiec 
jest zobowiązany uiścić opłatę urzędową  
w wysokości 440 zł w przypadku pracy, 340 
zł w przypadku odbywania studiów oraz 
17 zł za pełnomocnictwo. Wiadomym jest, 
że obcokrajowiec bez znajomości języka 
polskiego (pomimo władania językiem 

angielskim czy rosyjskim) nie będzie sam  
w stanie skutecznie przeprowadzić takie-
go procesu do końca. Zawiłość przepisów  
i bariery językowe zmuszają cudzoziemca 
do skorzystania z usług takiej kancelarii, co 
generuje dla niego dodatkowe – a przede 
wszystkim niemałe – koszty. W tym miejscu 
warto wspomnieć, że wiele z tych zawodów 
jest zawodami niskopłatnymi.

3) Przeciągające się decyzje administracyjne

Dane z Krajowego Rejestr Sądowego wska-
zują, że coraz częstszą praktyką jest reje-
stracja spółek przez np. agencje zatrud-
nienia w kilku regionach Polski, ma to na 
celu usprawnienie procesu wydawania 
zezwoleń na pracę. Zjawisko to jest raczej 
odpowiedzią na przeciągające się procesy 
administracyjne. Problem jest znany od co 
najmniej 2015 roku. Co ciekawe, nie uległ 
on na przestrzeni lat rozwiązaniu, zoba-
czymy jak będzie wyglądał po ostatniej 
nowelizacji ustawy o cudzoziemcach ze 
stycznia 2022 roku.

Według oficjalnych statystyk czas ocze-
kiwania na wydanie zezwolenia na pracę  
w 2015 roku wynosił 62 dni, natomiast  
w 2020 roku niewiele mniej, bo 61 dni. 
Zgodnie z Kodeksem postępowania admi-
nistracyjnego, ustawowy czas na wydanie 
decyzji wynosi 30 dni, natomiast w spra-
wach szczególnie skomplikowanych – 60 
dni. Mimo wszystko, statystyki nie oddają 
rzeczywistego czasu oczekiwania. Zdarza 
się, a nawet w niektórych miastach wo-
jewódzkich przyjęto to za normę, że okres 
oczekiwania przewyższa 90 dni. Przez ten 
okres cudzoziemiec często nie może le-
galnie zmienić pracy, co sprowadza go 
do wykonywania jej nielegalnie. Powo-

18 https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/panstwo-niegotowe-na-cudzoziemcow.html.

duje to także spadek wpływów do Zakła-
du Ubezpieczeń Społecznych i umożliwia 
stosowanie nieetycznych praktyk przez 
pracodawców, którzy wykorzystują trudno-
ści obcokrajowca ze zmianą pracodawcy. 

Raport Najwyżej Izby Kontroli z 2019 roku18  
sprawdzający przewlekłość postępowań 
administracyjnych w zakresie zezwolenia 
na pobyt, wykazał, że w ciągu 4 lat czas 
oczekiwania na jego finalizację przedłużył 
się średnio z 64 do 206 dni. Od tamtego 
czasu niewiele się zmieniło. Rzecznik Praw 
Obywatelskich dostaje niezliczoną liczbę 
skarg na przewlekłość postępowań, do 
wyjątków nie należą cudzoziemcy cze-
kający nawet 2 lata na decyzję, pomimo 
tego, że zgodnie z Kodeksem postępowa-
nia administracyjnego powinna być ona 
gotowa teoretycznie w 2 miesiące, jeśli 
obcokrajowiec złożył komplet wymaga-
nych dokumentów. Przez okres oczeki-
wania na decyzję cudzoziemiec nie może 
opuścić Polski.
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VI Polska atrakcyjnym kierunkiem dla
studentów zagranicznych 

Pomimo tego, że w Unii Europejskiej niższe 
średnie wynagrodzenie niż w Polsce noto-
wane jest tylko w 6 krajach, pozostajemy 
atrakcyjnym miejscem dla cudzoziemców. 
W przypadku studentów przede wszyst-
kim znaczący wpływ na atrakcyjność mają 
niskie koszty życia w porównaniu do in-
nych krajów. Średnia roczna czesnego 
na polskiej uczelni wynosi ok. 2000 euro.  
W innych krajach Unii Europejskich19 kształ-
tuje się w zakresie zaczynającym od mi-
nimum 5000 euro, a niekiedy przekracza 
nawet 15 000 euro. Dyplom ukończenia 
studiów z polskiej uczelni jest honorowany 
w innych państwach Unii Europejskiej i trak-
towany w krajach trzecich jako „zachodnie” 
bądź „europejskie” wykształcenie. Polska 
stwarza tym ludziom możliwość niedrogiej 
edukacji, przez co więcej rodzin z krajów 
rozwijających się może zapewnić swoim 
dzieciom naukę w Europie. 

Od 1 stycznia 2021 roku w Polsce obowią-
zuje zwolnienie osób poniżej 26. roku życia  
z obowiązku płacenia podatku PIT. Ponadto 
w takim przypadku studenci są również 
zwolnieni ze składek na rzecz ZUS, jeżeli są 
zatrudnieni na podstawie umowy zlecenie. 
Studenci studiów stacjonarnych zwolnieni 
są także z obowiązku posiadania zezwole-

19 https://www.mastersportal.com/articles/405/tuition-fees-at-universities-in-europe-in-2022-
 overview-and-comparison.html

nia na pracę w Polsce, co ułatwia im pod-
jęcie zatrudnienia. Daje im to elastyczność 
w poszukiwaniu pracy oraz zapewnienia 
bezpieczeństwo finansowe. Pojawiają się 
głosy krytyki, mówiące o tym, że cudzo-
ziemcy kontynuujący naukę są zwolnieni ze 
składek ZUS oraz podatku dochodowego 
na takich samych zasadach, jak Polacy. 
Trzeba jednak zaznaczyć, że są oni istotnym 
uczestnikiem obrotu gospodarczego, wy-
dając swoje pieniądze u polskiego fryzjera, 
restauracji, sklepie, czy kupując produkty 
spożywcze wyprodukowane przez polskich 
przedsiębiorców. Należałoby podąć raczej 
rozważania dotyczące tego, czy ogólnie 
zwolnienie wszystkich studentów poni-
żej 26. roku życia jest właściwe i etyczne  
w kontekście pozostałych uczestników 
rynku pracy lub, czy wysokość klina po-
datkowego w Polsce jest na odpowiednim 
poziomie. 

Dlaczego studia w Polsce są możliwe dla 
cudzoziemca? Zakładając nawet pesymi-
styczny scenariusz, w którym cudzoziemiec 
będący na studiach otrzymuje wynagro-
dzenie z tytułu umowy zlecenie w wysokości 
minimalnego wynagrodzenia godzinowego 
(19,70 zł brutto w 2022 r.) i wykonuje pra-
cę dodatkową w wymiarze ok. 130 godzin 
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miesięcznie, przeprowadzimy symulację 
jego dochodów oraz wydatków. Pozwala 
mu to otrzymać pensję na poziomie 2561 zł 
miesięcznie. Uwzględniając nawet zakumu-
lowany średni koszt miesięczny czesnego 
(760 zł) i miejsca w akademiku (ok. 600 zł 
miesięcznie), w takim przypadku pozostaje 
mu ok. 1200 zł na bieżące wydatki. Kwota 
nie jest bardzo wysoka, ale wystarczająca 
do prowadzenia skromnego życia w Pol-
sce nawet bez wsparcia finansowego ze 
strony swojej rodziny. Należy zaznaczyć, 
że podane wyliczenie zostało przeprowa-
dzone przy założeniu 130 przepracowanych 
godzin, a wielu z nich pracuje znacznie wię-
cej. Zwłaszcza w przypadku, kiedy nauka 
odbywa się częściowo zdalnie lub studiują 
w trybie niestacjonarnym.

Zależnie od kraju i sytuacji materialnej 
swojej rodziny, student może mieć różne 

priorytety w zakresie nauki i pracy. Zdarzają 
się przypadki, kiedy traktują oni uczelnię 
jako miejsce, gdzie należy się tylko utrzy-
mać, nie mając znaczących ambicji na-
ukowych. Nierzadko priorytetem jest praca  
i wysyłanie pieniędzy do swojego kraju ma-
cierzystego. Zwłaszcza widoczne jest to  
w krajach z niskim, średnim lub minimalnym 
wynagrodzeniem, jak chociażby Uzbekistan 
(ok. 650 zł miesięcznie). Wielu studentów  
z tego kraju wykonuje niekiedy pracę ponad 
swoje siły, zapewniając tym samymbyt 
swoim rodzinom w kraju macierzystym. 
Znam przypadek obywatela tego kraju, któ-
ry potrafił pracować między 14 a 16 godzin 
dziennie, łącznie w dwóch różnych firmach, 
aby móc tylko wesprzeć swoją rodzinę. Są 
osoby, które potrafią zarobić 4000–5000 zł 
miesięcznie tylko na rozwożeniu jedzenia. 
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Podsumowanie

Patrząc na dostępne prognozy demogra-
ficzne oraz sytuację gospodarczo-spo-
łeczną, należy dojść do wniosku, że cudzo-
ziemcy są niezbędni w celu zachowania 
równowagi na rynku pracy w Polsce. Bez 
nich wielu pracodawców miałoby ogrom-
ny problem z obsadzeniem stanowisk, 
zwłaszcza w zawodach niskopłatnych lub 
wymagających pracy fizycznej. Ponadto 
jako kraj całkowicie nie wykorzystujemy 
potencjału, jakim jest dopływ studentów 
zagranicznych, a ustawodawca dokonuje 
także prób usankcjonowania oraz unor-
mowania prawa dotyczącego zatrudnienia 
cudzoziemców. 

Wielu cudzoziemców jest traktowanych  
w sposób przedmiotowy, często odma-
wiając im prawa do pobytu na podstawie 
absurdalnych, wydawanych bez posza-
nowania prawa decyzji. Pomimo raportu 
Najwyższej Izby Kontroli sprzed ponad 3 lat, 
który w znaczący sposób opisuje zaniedba-
nia urzędów wojewódzkich, tak do tej pory20 
nie wprowadzono skutecznych rozwiązań 
mających na celu poprawę stanu rzeczy. 
Cała polityka migracyjna jest prowadzona 
na podstawie bliżej niesprecyzowanych 
założeń. Próżno szukać oficjalnych doku-
mentów, które nakreślałyby wizję Polski  
w tym zakresie. 

20 Stan na 1.01.2022

Należy także rozróżnić cudzoziemców ze 
względu na ich narodowość. Zupełnie inną 
pracę może wykonywać Ukrainiec, a inną 
Azjata. W dyskusji publicznej całkowicie 
pomija się ten wątek i sprowadza cudzo-
ziemców do jednej grupy społecznej. 

Wraz z rozwojem Polski i pojawieniem się na 
rynku pracy większej liczby obcokrajowców, 
zachodzi zmiana w kontekście wykonywa-
nych przez nich zawodów. Ukrainiec to już 
nie tylko budowlaniec – może być także 
prezesem firmy czy inżynierem. Prognozy 
demograficzne dla Polski nie napawają 
optymizmem, a ewentualna obecność 
cudzoziemców w Polsce może pomóc 
w zachowaniu wypłacalności przyszłych 
emerytur. 
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